
Styremøte 28/4-2011
Tilstede : Tore, Brynild Jorid, Trond, Dag-Steinar

Sak 1. Norgescup HG 14 – 15 mai.
Tore har skaffet rullende do fra komunen men har ikke fått tak i mini buss med takgrind. Kristian klarer kanskje 
å skaffe en på arbeid. Ellers er en av bussene på rikssenteret i Vågå et alternativ. Da kan en av pilotene som 
kommer sørfra kjøre bussen oppover. Det har vært møte med tårnet og alle områdene for konkurransen er 
godkjent.

Sak 2. Område 2 og 3 .
Samtidig med møtet med tårnet ble det diskutert om område 2 og 3 . Det er laget et forslag for område 3 , en 
flytting østover og en forlenging nordover av område 2. Forslagene er sendt inn og bli behandlet av Avinor i 
juni.

Sak 3. Kontrakt fra Statsskog for starten på Nord.
Tore har tatt kontakt og kontaktpersonen kommer tilbake om saken siden.

Sak 4.  Vårslepp 7 mai.
Vi bruker punktene fra poengcupen med separat konkurranser i sp/pp nivåene. Det blir premier i 8 klasser totalt 
dersom det er deltagere i alle. Beste tur teller. Avgiften for å delta blir 30,- kr. for første tur og  20,- for å 
registrere en ny. Tore skaffer premier (4 røde/4 hvite) og et nytt pengeskrin til kiosken. Dag-Steinar kjøper is, 
brus, sjokolade og pølser til kiosken og lager skjema for registrering av turer. 
Siste tur kl. 16.

Sak 5. Klubb tur til Milslukeren i Vågå 16 – 19  juni.
Tore og Morten tar med en campingvogn med fortelt hver nedover til Vågå. 

Vedtak: Vi bor på rikssenteret. Klubben dekker boutgiftene i telt. Det er også mulig å ligge i forteltene til Tore 
og Morten. De som ønsker å bo inne må bestille plass selv. Det er lurt å være ute i god tid, senteret kan bli fullt. 
Det bli lagt ut en side for påmelding på hjemmesiden.

Sak 6. Rydding på klubbhuset.
Brynild Jorid og Mariann har begynt med rydding inne på klubbhuset. Det er mye rask som skal kastes og noe 
som må vaskes før vårsleppet. 

Vedtak: Vi kaster datautstyret som står der og kjøper inn en hylle for å lagre dokumenter osv. som vi setter der i 
stedet. 

Sak 7. Vei Meråker.
Tore har fått redusert regningen vår til det halve (3874,-)

Sak 8.  Klubbklær.
Vedtak: Styret sjekker priser på klubbklær. 

Sak 9. Oppgradering av klubbhuset.
En inspeksjon av verandaen viser at den ligger på jernbanesviller. For å få en stabil konstruksjon bør svillene 
graves ned på høykant og brukes som pilarer.

Vedtak: Vi tar dugnaden på verandaen når vi får lånt en minigraver.

Møtet er hevet.
Referent: Dag-Steinar Johnsen


